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DOR Editorial

Os temas livres apresentados durante o 13º CBDor 
por serem textos curtos e diversos permite ao leitor aplicar o 
conhecimento neles expresso ao caso concreto, aliviando a dor 
de seus pacientes.

A leitura destes temas livres nem sempre é feita pela 
maioria dos que acessam o portal da SBED, seja pela dificuldade 
de encontra-los ou devido ao grande numero de temas, 
desencorajando aqueles que não dispõe de muito tempo, ou 
mesmo porque sequer sabem que eles estão a disposição de 
qualquer leitor interessado.

Por esses motivos é que a Diretoria da SBED houve 
por bem fatiá-los em 12 fascículos, sequenciais, cada um com 
aproximadamente 20 temas livres, que serão disponibilizados 
mensalmente em seu e-mail, a partir deste dezembro.

Se você desejar consultar todos os temas livres 
apresentados no CBDor pode acessá-los na aba publicações 
do portal da SBED, ou então, seja paciente e leia 20 deles a 
cada mês, assim poderá desfrutar de cada um, aprender com 
as proposições dos autores, fazer suas criticas construtivas, ter 
ideias para apresentar muitos trabalhos no próximo CBDor, que 
será realizado em São Paulo, no mês maio de 2019.

Boa leitura, Bom Natal e um sensacional 2018.

Forte abraço,

Irimar de Paula Posso

Presidente da SBED.
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Síndrome talâmica pós-AVC: relato de caso

Joana AV Melo, Gustavo MS Assunção, Waldo S Roland, Káren 
B Barros
Departamento de Anestesiologia e Clínica da Dor do Hospital Felício Rocho

INTRODUÇÃO. As doenças cerebrovasculares são as principais 
causas de morte no Brasil. Sequelas motoras e sensitivas podem afetar 
os sobreviventes, dependendo da região lesionada. A dor central, clas-
sificada como neuropática, é definida como uma síndrome dolorosa 
que decorre da lesão de estruturas no sistema nervoso central. Quando 
atinge a área do Tálamo ocorre a síndrome talâmica. Trata-se de uma 
das síndromes dolorosas mais complexas e de difícil tratamento.
RELATO DO CASO. Paciente do sexo masculino, 68 anos, com histó-
ria de acidente vascular encefálico isquêmico à direita, em fevereiro de 
2017, tendo evoluído com hemiparesia e ataxia no lado esquerdo. Após 
2 meses, iniciou-se quadro doloroso insidioso, contínuo, em dimídio 
esquerdo. O paciente foi encaminhado ao serviço de clínica de dor do 
Hospital Felício Rocho, sendo diagnosticado como síndrome talâmica. 
DISCUSSÃO. A Dor Neuropática central pode ser descrita ainda 
como contínua ou paroxística, pode ser espontânea ou evocada, ou 
pode se manifestar com uma combinação destas características, o que 
é mais frequente. Pode ser descrita também como superficial, profunda 
ou mista. Geralmente sua intensidade é descrita como de moderada a 
intensa, sendo por vezes limitante. Durante a avaliação do paciente, 
deve ser pesquisada a presença de alteração da sensibilidade à pontada 
e à temperatura. Uma vez que para o desenvolvimento da Dor Central 
é mandatório que haja disfunção do trato espinotalâmico, a ausência 
de alteração destas funções praticamente exclui o diagnóstico de Dor 
Central. É importante para o clínico da dor atentar e reconhecer as 
características dessa síndrome para um correto diagnostico e rápido 
tratamento em auxílio do paciente, visto a sua relevância como forma 
mais comum de dor central, já que o acidente vascular encefálico é a 
lesão mais prevalente ao sistema nervoso central.
REFERÊNCIAS. 1 Santos ABO et al. Acupuntura como tratamento coadjuvante na 
síndrome talâmica: relato de caso. Rev. bras. Anestesiol. 2011, 61(1):91-94. 2 Garcia 
JBS et al. Dores neuropáticas centrais.. Rev. dor vol.17 supl.1 São Paulo 2016. 

Desafio no diagnóstico da esclerose 
múltipla - relato de caso 

Gustavo MS Assunção, José Carlos B Nietzche, Joana AV Melo, 
Káren B Barros
Departamento de Anestesiologia e Clínica da Dor do Hospital Felício Rocho
 

INTRODUÇÃO. A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica, 
progressiva, mais comum em adultos jovens do sexo feminino, de ori-
gem autoimune, em que placas de desmielinização causam disfunção 
de áreas do cérebro e medula. Na EM é possível encontrar qualquer 
tipo de síndrome dolorosa, sendo o mais comum a dor neuropática 
de tipo central. 
RELATO DO CASO. C.S.S, 36 anos, feminino, previamente hígida. 
Procurou o ambulatório com queixa de dor, parestesia e alodinia 
em região de hemiface direita, de início espontâneo. Associou a 
problema dentário, tendo procurado tratamento diversas vezes, sem 
resolução. Levantada hipótese de Neuralgia trigeminal. Dor refratária 
aos analgésicos comuns. Solicitada ressonância magnética de crânio, 
que evidenciou placas de desminielização na substância branca. 
Encaminhada ao neurologista. 
DISCUSSÃO. EM predomina no sexo feminino, com maior in-
cidência da doença entre a terceira e a quinta décadas de vida. A 
dor é um sintoma oculto na EM, mas que pode ser persistente, 

causando desconforto e impactando a qualidade de vida dos pa-
cientes. Pode-se descrever três tipos de dor relacionadas à EM: 
musculoesquelética, paroxística e neuropática, sendo esta a mais 
comum. Diversos processos fisiopatológicos estão envolvidos, 
incluindo inflamação, desmielinização, lesão axonal e mecanis-
mos de reparo. A ressonância magnética é um método bastante 
sensível para detecção das lesões da esclerose múltipla, apesar de 
ainda permanecer como um diagnóstico de exclusão. A EM é ca-
racterizada como uma doença complexa, de evolução progressiva 
e imprevisível, com manifestações multiformes de déficits funcio-
nais decorrentes de lesão de qualquer parte do neuroeixo, que são 
frequentemente incapacitantes. A gravida de e sintomas não são 
uniformes, podendo apresentar-se de formas benignas até formas 
de evolução extremamente agressivas.
REFERÊNCIAS. 1 Seixas D et al. Dor na Esclerose Múltipla: caracterização de uma 
população portuguesa de 85 Doentes. Acta Med Port. 2009; 22(3):233-240. 2 Garcia 
JBS et al. Dores neuropáticas centrais. Rev. Dor vol.17 supl.1 2016.

Síndrome de POEMS associada à doença 
de Castleman: relato de caso

Vivian de MN Teixeira, Isa MAB de Macedo, Levi HJ Junior, 
Nilson NM Neto, Jéssika T da S Maia, João Paulo Ribeiro
Centro Clínico da Dor
 

INTRODUÇÃO. A Síndrome de POEMSé caracterizada por polineuro-
patia, organomegalia, endocrinopatia, proteína M e alterações cutâneas. 
Além disso, podem coexistir lesões osteoescleróticas, Doença de Castleman 
(DC), derrame pleural, ascite, edema periférico, papiledema, eritrocitose, 
plaquetose e baqueteamento digital. O diagnóstico é baseado na presença 
de critérios maiores (polineuropatia e doença monoclonal de plasmócitos) 
e menores (lesões osteoescleróticas, DC, organomegalias, endocrinopatias, 
alterações cutâneas e papiledema). A DC é uma doença linfoproliferativa 
incomum de causa desconhecida, com envolvimento ganglionar unifocal 
ou sistêmico, raramente com comprometimento extraganglionar. Não 
corresponde a uma entidade distinta, mas sim a um conjunto diverso de 
doenças linfoproliferativas raras, com diferentes padrões histopatológicos 
e diferentes comportamentos biológicos. O presente trabalho busca apre-
sentar um caso de associação das duas síndromes. 
RELATO DO CASO. R.A.S.M, masculino, 44 anos, buscou atendi-
mento médico com queixa de dor e parestesia em membros inferio-
res(MMII) há 8 meses, além de perda de força muscular, que limita 
a deambulação. Relata ser portador da síndrome de POEMS e DC, e 
submete-se à quimioterapia, que intensifica os sintomas. Ao exame físi-
co observou-se atrofia de MMII associadaà ausência de força muscular 
e reflexos.Apresentou eletroneuromiografia (ENMG) de membros 
superiores e inferiores, que evidenciou polineuropatia sensitivo-mo-
tora axono-mielínica, além de estudo imunohistoquímico (IHQ) de 
linfonodo cervical, que revelou DC, variante hialino-vascular. 
DISCUSSÃO. A Síndrome de POEMS tem maior incidência no sexo 
masculino e caracteriza-se por um conjunto de condições que deter-
minam o seu diagnóstico. No caso relatado destaca-se a presença da 
DC, confirmada por estudo IHQ, e a neuropatia, evidenciada por ENM 
G, que pode estar associada à POEMS e DC. É importante salientar 
que a neuropatia tende a iniciar com acometimento sensorial dos pés, 
onde o paciente apresenta dor em queimação e parestesia, e evolui com 
acometimento motor, ocasionando fraqueza muscular e dificuldade 
para deambular. Isso justifica, portanto, o quadro apresentado pelo 
paciente. A DC, por sua vez, pode ser considerada uma manifestação 
de organomegalia da POEMS, e usualmente se apresenta na forma 
de linfonodomegalias. Cerca de 11 a 25% dos pacientes com POEMS 
apresentam DC na avaliação histológica, o que evidencia a importância 
do conhecimento dessa condição rara.
REFERÊNCIA. Fontana B et al. Doença de Castleman e Síndrome de POEMS: Rela-
to de caso e revisão da literatura. Rev. HCPA. 2008; 28(2): 125-7. 
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Estimulação magnética transcraniana de 
repetição — ETMr (TMS) e acupuntura no 
controle terapêutico da fibromialgia

Vívian de MN Teixeira, Omara JTM Mesquita, Maria Antônia 
F Gomes, Haissa de A Ramos, 
Fernanda PD Lobo, Lana LC de Medeiros
Centro Clínico da Dor 
 
INTRODUÇÃO. A Fibromialgia (FM) pode ser definida como uma 
síndrome dolorosa crônica, associada a fadiga crônica, distúrbio do 
sono, depressão (DP). O paciente pode apresentar mais de 11 Pontos 
Sensíveis (PS) a dígito pressão, presentes em vários seguimentos do 
corpo, ou índice de dor difusa (IDD)>7 e escala de severidade de sin-
tomas (ESS)>5 ou IDD 3 a 6 e ESS> 9. A Acupuntura se mostra como 
uma modalidade terapêutica em várias condições dolorosas, incluindo 
à Dor e DP. EMTr é uma técnica não invasiva baseada no princípio de 
indução eletromagnética, capaz de despolarizar neurônios cerebrais, 
produzindo efeitos excitatórios, inibitórios e ação antidepressiva.
RELATO DO CASO. Paciente 54 anos, sexo feminino, bancária, na-
tural de Mossoró/RN, procedente de Natal/RN, queixava-se de dores 
difusas pelo corpo há 1 ano, intensidade de dor 9 na Escala Visual 
Analógica (EVA), falta de energia e indisposição para o trabalho, além 
de DP e insônia. Paciente alérgica a medicamentos, iniciou tratamento 
TMS associada a Acupuntura. Realizou 12 sessões de EMTr, no córtex 
motor primário esquerdo –– região M1, com frequência de 10Hz, 
10 ciclos, com pausa de 20seg, intensidade 70% do LM e duração de 
20min em cada sessão. Concomitantemente usou Acupuntura, 12 
sessões, estimulando os pontos: IG4, IG11, VB34, F3 bilateralmente, 
Dumai 23 e Yintang de forma sistêmica com duração de 20min e auri-
culoterapia, fortalecendo os pontos ShenMen, Rin, Simpático, Cérebro 
e Endócrino. As sessões de TMS e Acupuntura foram realizadas em 4 
dias consecutivos, com intervalo de 3 dias, durante3 semanas. Após 
o tratamento o paciente apresentou melhora clínica significativa, com 
redução da dor para 3 na EVA, maior disposição para realizar atividad 
es profissionais e sociais, obteve melhora de sono e qualidade de vida.
DISCUSSÃO. Concluímos que a Acupuntura e TMS são técnicas 
neuromodulatórias não medicamentosas que minimizam os sintomas 
da FM e podem ser indicadas em pacientes alérgicos a fármacos. 
Acupuntura promoveu desativação de PS e aumento de endorfinas 
com ação analgésica e miorelaxante satisfatória. TMS fortaleceu siste-
ma de modulação da dor, proporcionando neuroplasticidade positiva, 
reduzindo a dor e sintomas depressivos. 
REFERÊNCIAS. 1 Fregni F et al. O retorno da estimulação cerebral na terapêutica 
dos transtornos neuropsiquiátricos: o papel da estimulação magnética transcraniana 
na prática clínica. Rev. Psiquiatr. Clín. 2004, vol.31, n.5, pp.221-230. 

Síndrome dolorosa miofascial no músculo 
reto abdominal:      
um diagnóstico despercebido

Leandro Correia Gonçalves de Souza, Carlos Mateus 
Nascimento Laranjeira, 
Esdras Fernandes Amorim Júnior, Dirceu de Lavôr Sales 
Liga de Dor de Pernambuco - Uninassau - Faculdade de Medicina 

INTRODUÇÃO. A síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma das 
circunstâncias mais frequentes de Dor Musculoesquelética, advém prin-
cipalmente de traumas, sobrecargas e lesões por repetição, ela se carac-
teriza por disfunções álgicas que podem ser acompanhadas de sintomas 
autonômicos, sensoriais e motores. Sendo uma síndrome que acarreta em 
transtorno funcional, local ou irradiada, é capaz de gerar pontos dolorosos 
onde há uma hipersensibilidade sintomática. A acupuntura figura entre as 

principais alternativas terapêuticas não medicamentosas para o tratamen-
to da dor. Classificada como terapia complementar, ela consiste na inser-
ção de agulhas em determinados pontos no corpo a fim de desencadear 
respostas biológicas, promover ações analgésicas e restaurar a harmonia 
do corpo humano. 
RELATO DO CASO. J. M. L., 33 anos, foi encaminhada ao ambulatório 
para avaliação. Paciente queixou-se de dor abdominal periumbilical em 
aperto há mais de 5 anos. Relatou que a dor melhora em decúbito e piora 
ao esforço físico e em posição ortostática. A dor era contínua e surgia de 
forma súbita, com EVA 8/10. A paciente relatou ainda que procurou a 
emergência várias vezes achando que eram cólicas, seguidas de náuseas. 
Em março de 2016 realizou USG por conta própria que evidenciou 3 ima-
gens calculosas. Ao Exame Físico apresentou Giordano (+) bilateralmente. 
A TC de abdômen confirmou a Nefrolitiase e indicou hérnia umbilical 
com alargamento do anel umbilical (medindo 2,1cm), com conteúdo de 
gordura, mas sem sinais inflamatórios agudos, com indicação cirúrgica, 
mas sem realização da mesma. Foi iniciado o tratamento com Acupuntura 
em dezembro de 2016 e 8 dias após o tratamento afirmou melhora de 80% 
da sua dor (EVA DE 8 para 2). Manteve-se em tratamento conservador e 
em Junho de 2017 confirmou melhora da sua dor em 90%. Após a última 
sessão realizada no mês, expressou que segue seu quadro com ausência de 
Dor por completa. 
DISCUSSÃO. A SDM é uma doença de difícil diagnóstico, justamente 
por este ser essencialmente clínico. No caso descrito, ela acomete uma 
musculatura excepcional, dando margem para outros diagnósticos 
devido ao comportamento e localização, como a nefrolitíase e a hérnia 
umbilical como supostos causadores da dor. Assim, se faz de funda-
mental importância a anamnese e o exame clínico feito de maneira 
detalhada. O tratamento com a acupuntura foi iniciado logo após o 
exame físico, demonstrando-se eficaz no tratamento da dor segundo a 
paciente. A paciente se encontra em acompanhamento no ambulatório, 
assintomática, confirmando o êxito da acupuntura como tratamento 
não medicamentoso para SDM, evitando-se assim, possíveis interven-
ções desnecessárias no que se refere a dor. 
REFERÊNCIAS. 1 Brito SMS. Acupuntura no Tratamento da Dor Cronica, Centro 
de Estudos Firval, 2009. 2 Zakka TM et al. Dor visceral abdominal: aspectos clínicos. 
Rev. dor, São Paulo , v. 14, n. 4, p. 311-314, Dec. 2013.

Dor crônica após cirurgias da coluna 
vertebral

Ney Adson Leal II, Nicole Baldo Mendes, Oscar César Pires, 
Maria Belén Salazar Posso, Irimar de Paula Posso
Universidade de Taubaté

INTRODUÇÃO. A dor crônica pós-operatória é aquela que se mantém 
após a intervenção cirúrgica, quando o período de neuroplasticidade 
já passou, apresentando custos consideráveis, incluindo gastos com 
materiais, equipe e da perda de produtividade do paciente. Objetivos: 
Identificar a prevalência de dor crônica no pós-operatório em cirurgias 
da coluna vertebral; identificar possíveis fatores desencadeantes e ate-
nuantes para o surgimento de tal quadro, buscando encontrar medidas 
preventivas e auxiliares que proporcionem a não evolução para a dor 
crônica e melhora rápida do paciente no pós-operatório. 
MÉTODO. Estudo realizado a partir de uma amostragem não probabilís-
tica, com participação de 30 pacientes com idade superior a dezoito anos, 
submetidos à artrodese de coluna vertebral em um serviço neurocirurgia 
de um Hospital Terciário. Foram avaliados através do emprego de um 
questionário sobre dor crônica, fatores desencadeantes, atenuantes e o 
tratamento adotado como medida terapêutica, sendo abordados no pré-
-operatório e 3 (três) meses após a cirurgia no ambulatório de neurocirur-
gia. Todos os pacientes permaneceram por ao menos 48 horas internados, 
sendo medicados com cefuroxima para profilaxia antibacteriana, dipirona 
para analgesia, anti-inflamatório e em casos de dor intensa, tramadol. 
Após 2 (dois) dias, medicação era passada para via oral e paciente recebia 
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alta hospitalar com prescrição de sintomáticos. Os dados obtidos foram 
tratados pelo programa JMP e expostos em gráficos, tabelas. 
RESULTADOS. Houve prevalência do sexo masculino. Em relação 
a renda financeira, aproximadamente ¾ dos entrevistados ganha-
vam até 5 (cinco) salários mínimos, sendo que mais da metade 
desprendiam mais de 100 (cem) reais ao mês para despesas médi-
cas. Em relação aos esclarecimentos referente ao procedimento e 
possibilidade de dor no pré-operatório, a maioria relatou apresentar 
dúvidas devido a não clareza ou ausência das explicações. Com re-
lação à dor crônica pós operatória, embora 20% tenha apresentado 
remissão completa da dor, 6,7% apresentou piora dos sintomas e 
73,3 relataram melhora com algum sintoma doloroso referente 
a patologia de origem três meses após o procedimento cirúrgico. 
Quando pesquisados possíveis fatores agravantes ou atenuantes 
para a manutenção da dor, considerando a ansiedade, orientações 
médicas, renda financeira e fisioterapia pós-operatória não foram 
observados diferenças no desfecho da dor. 
CONCLUSÕES. A maioria dos participantes obteve melhora do quadro 
álgico prévio à cirurgia sem identificar fatores atenuantes ou agravantes.
REFERÊNCIAS: 1 Sadatsune EJ et al. Dor crônica pós-operatória: fisiopatologia, 
fatores de risco e prevenção.  Rev Dor 2011; 12(1): 58-63. 2 Vlainich R et al. Avalia-
ção do Custo do Medicamento para Tratamento Ambulatorial de Pacientes com Dor 
Crônica. Rev Bras Anestesiol  2010; 60: 4: 399-405.

Dor pós-operatória em cirurgias estéticas 

Marcelo Borusiewicz Tavares, Adelaine Fernandes Ferreira, 
Jaqueline de Souza Campos, Vania Maria de Araújo Giaretta, 
Oscar César Pires, Maria Belén Salazar Posso
Universidade de Taubaté

INTRODUÇÃO. O trauma causado na cirurgia estética às vezes pode 
ser muito grande. O tratamento da dor no pós-operatório, apesar de ter 
importância reconhecida, continua sendo descrito como inadequado. 
Objetivo: Controle da dor pós-operatória em pacientes submetidos a 
cirurgias estéticas.
MÉTODO. Estudo transversal, quantitativo, descritivo, mediante 
aplicação de questionário em pacientes internados em uma clínica de 
cirurgia estética, avaliados até 12 horas de pós-operatório, abrangendo 
as variáveis: idade, sexo, procedimento realizado, presença de dor e in-
tensidade pela Escala Numérica de Dor (END) a cada duas horas e ou-
tras queixas que possam ter surgido, além do grau de satisfação durante 
a internação. A analgesia pós-operatória foi realizada com dipirona na 
dose de 2,0g a cada seis horas e se necessário resgate com antecipação 
da dose para 4 horas ou uso de nalbufina se este fosse insuficiente 
RESULTADOS. Foram entrevistados 61 pacientes, sendo 59 do 
sexo feminino e dois do sexo masculino, submetidos a cirurgias de 
blefaroplastias (n=23), ritidoplastias (n=15), inclusão de próteses de 
mamas (n=15), mastoplastias (n=2) rinoplastias (n=10), lipoaspira-
ção de abdome (n=4), abdominoplastias (n=2) e otoplastias (n=5). 
Em relação ao tipo de anestesia, 55 pacientes receberam sedação 
associada a anestesia local e 6 pacientes receberam sedação associa-
da a anestesia peridural. Todos os pacientes receberam midazolam 
na dose de 15 mg por via oral, aproximadamente 40 minutos antes 
do início do procedimento cirúrgico. Na sala de cirurgia, era reali-
zado cateterismo venoso com extracath no 20G, monitorização com 
PANI, ECG, SpO2 e temperatura. Após a monitorização os pacien-
tes receberam cefazolina (2,0 g) dipirona (2,0 g), droperidol (0,625 
mg), dexametasona (4,0 mg) e ao final do procedimento recebiam 4 
mg de ondansetrona. A sedação intra-operatória constou de mida-
zolam (dose entre 10 e 25 mg), fentanil (0,15 e 0,25 mg) e propofol 
(100 a 300 mg), além da anestesia local realizada com lidocaína 
associada a bupivacaína em solução 1:1, com adrenalina 1:200.000. 
Na avaliação da dor, 7 pacientes solicitaram antecipação da admi-
nistração de dipirona e em nenhum caso houve necessidade do uso 
de nalbufina. Em relação à satisfação com o atendimento durante o 

procedimento cirúrgico, 44 pacientes se sentiram muito satisfeitos 
e 17 se sentiram satisfeitas. Na estratificação da dor observou-se 
a prevalência de dor leve no pós-operatório dos procedimentos 
cirúrgicos estudados. 
CONCLUSÃO. A prevalência e a intensidade de dor verificadas no 
pós-operatório de cirurgias estéticas foram ausente ou de leve intensi-
dade, demonstrando adequado controle. 
REFERÊNCIAS. 1 Couceiro T et al. Prevalência e influência do sexo, idade e tipo de 
operação na dor pós-operatória. Rev Bras Anestesiol. 2009;59(3):314-20. 2 Christopher 
LW et al. Treatment of acute postoperative pain. Lancet. 2011;377(9784):2215-25.

Dor: qualidade e distúrbios do sono

Vania MA Giaretta, Pedro PG Sant’Ana, Tania R Silva, Eliana 
FA Nascimento, Maria BS Posso, Teresa CMM Santos
Departamento de Enfermagem e Nutrição - Universidade de Taubaté

INTRODUÇÃO. A dor afeta os doentes de várias maneiras, como descon-
forto, mudança de humor, do sono e repouso, comprometendo a qualidade 
de vida, tornando um fator de problema em saúde pública. A qualidade do 
sono referida pelo indivíduo e seu impacto na sua vida diária, esteja ele sau-
dável ou doente, tornou-se um dos principais focos de atenção dos pesquisa-
dores, entendendo que o sono é um processo fisiológico e comportamental 
essencial para o funcionamento adequado do organismo. Esta pesquisa 
teve como objetivos identificar a intensidade da dor no pós-operatório em 
pacientes internados com dor oncológica crônica e averiguar a qualidade e 
os distúrbios do sono desses pacientes. 
MÉTODO. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e quan-
titativa. Participaram do estudo 72 pacientes internados em hospital 
do Vale do Paraíba Paulista, que apresentavam dor crônica, neoplasias 
e encontravam-se no pós-operatório. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa. A coleta de dados foi realizada por meio 
de formulário com registro de características demográficas, da Escala 
Visual Analógica de dor (EVA) e do Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (PSQI-BR). Os dados foram analisados pelo programa soft-
ware Microsoft Excel® 2010. 
RESULTADOS. Os resultados demonstram que 59,72% eram do sexo mas-
culino. Em relação às patologias 43,06% dos pacientes tinham neoplasias, 
29,17% estavam no pós-operatório e 27,78% refeririam dor crônica. No que 
se refere à dor 73,61% relataram senti-la e 29,17% referem ser de intensidade 
cinco. Quanto à qualidade do sono, 91,67% apresentam má qualidade e des-
tes 25,00% referiram dor de intensidade nível cinco. Os distúrbios que mais 
predominaram, foram: 80,55% demoram mais de 30 minutos para dormir, 
84,72% acordam no meio da noite ou muito cedo; 79,16% levantam no meio 
da noite para ir ao banheiro e 61,11% referem sentir dor. 
CONCLUSÃO. Houve predominância de pacientes com neoplasias 
com dor de intensidade nível 5 e qualidade de sono ruim. Diante dos 
resultados apresentados, ressalta-se a importância de aderir medidas 
terapêuticas voltadas às causas da dor e dos transtornos do sono, focar 
na criação de um ambiente favorável, visando a diminuição da inten-
sidade da dor e facilitar assim, a indução ao sono, e consequentemente 
atenuar o número de interrupções e possibilitar uma manutenção do 
ciclo sono-vigília desses indivíduos.
REFERÊNCIAS. 1 Tonial LF et al. Dor crônica relacionada à qualidade do sono. 
Einstein. 2014; 12(2):159-63. 2 Moro FF et al. Qualidade do sono em pacientes fibro-
miálgicos. Rev. bras. promoç. Saúde. 2014; 27(1):72-76. 

Prevalência de dor e de fenômenos 
fantasma em pacientes amputados: estudo 
preliminar

Yasmim F Takeda, Claudio GN Back, Richard E Liebano, 
Carlos E S Castro 
Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de São Carlos
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INTRODUÇÃO. Sensações no e do membro fantasma, dor fantasma e 
dores no coto parecem ser fenômenos frequentes entre os amputados. 
O presente estudo investiga a prevalência da dor fantasma e no coto de 
amputação em uma população de pacientes submetidos à amputação 
de membros inferiores (MMII) e superiores (MMSS), além das sensa-
ções fantasma não dolorosas. 
MÉTODO. Estudo clínico descritivo, observacional e transversal de 
prevalência, feito com pacientes submetidos à amputação de MMII e 
MMSS, entrevistados entre julho de 2015 e junho de 2016. Para a coleta 
dos dados, foi testado um questionário semiestruturado constando de: 
1) dados sócio demográficos; 2) dados clínicos e epidemiológicos; e 
3) dados relativos às dores fantasma e do coto de amputação, sobre a 
percepção do membro e sensações fantasma. 
RESULTADOS. Foram entrevistados 30 sujeitos amputados, 9 mulhe-
res (30%) e 21 homens (70%), com idades entre 18 e 83 anos e tempo de 
amputação entre 5 meses a 48 anos. As principais causas da amputação 
foram acidentes (50%) e doenças vasculares e diabetes (33%), predo-
minantemente em MMII (87%). Mais da metade dos entrevistados 
(cerca de 57%) relataram que sofreram dores no membro fantasma em 
algum momento após a amputação, enquanto que as dores do coto de 
amputação foram menos prevalentes (cerca de 27%). 
CONCLUSÃO. A percepção da presença do membro amputado 
(96,7%), as sensações no membro fantasma (83,3%) e as dores no 
membro fantasma (56,7%) são altamente prevalentes entre os amputa-
dos e devem ser sistematicamente avaliadas e consideradas no processo 
de reabilitação dessa população. O questionário usado para a coleta dos 
dados pareceu adequado para esse tipo de investigação. 

Tratamento de dor fantasma e neuroma de 
coro através de radiofrequência 

Thais Marsiglia de Souza, Leonardo Ferraro, Esthael Avelar, 
Rioko Kimiko Sakata 
Universidade Federal de São Paulo 

INTRODUÇÃO. O tratamento da dor pós-amputação é um desafio 
para o especialista em dor. Quando o tratamento conservador não 
é efetivo, uma opção de tratamento é o uso da radiofrequência. Este 
relato ilustra um caso de dor pós-amputação de difícil controle com 
tratamento conservador no qual foi realizada a radiofrequência guiada 
por ultrassom.
RELATO DO CASO. Paciente de 60 anos, com amputação transu-
meral do membro superior esquerdo, evoluiu com dor fantasma e 
surgimento de neuroma de coto. A abordagem terapêutica inicial 
foi de Gabapentina 300 mg 8/8h e Bloqueio Simpático Venoso com 
Lidocaína 240 mg IV, 10 sessões. Houve melhora da dor fantasma, 
porém piora da dor na região do neuroma devido início dos exercí-
cios de fisioterapia e adaptação de prótese, sendo prescrito Lidocaína 
transdérmica 5% e Dipirona 500 mg 8/8h. Paciente apresentou 
piora da dor e dificuldade de adaptação à prótese. Indicadas mais 5 
sess ões de Bloqueio Simpático Venoso, Capsaicina 0,0025% 8/8h e 
Gabapentina 1200mg/dia, ainda sem resposta. Realizado bloqueio 
diagnóstico do neuroma, guiado por ultrasssom, com Bupivacaína 
0,25% e Betametasona 40mg, com resposta completa durante 48 
horas. Devido à resposta positiva, indicou-se bloqueio do neuroma 
por radiofrequência contínua, guiado por ultrassom. O paciente teve 
melhora da dor e remissão da alodínia. Entretanto, passou a referir 
piora da dor fantasma, sendo indicado bloqueio por radiofrequência 
pulsada proximal ao neuroma. Paciente teve melhora importante da 
dor fantasma e da dor em região do neuroma, mantendo essa melho-
ra após 4 semanas do procedimento. 
DISCUSSÃO. A ablação por radiofrequência é uma alternativa para 
os casos de dor pós-amputação, especialmente nos casos de difícil 
controle. Ainda existe controvérsia sobre o local de realização da 

radiofrequência. No caso descrito, inicialmente, optou-se pela rea-
lização da radiofrequência no neuroma. Entretanto, provavelmente 
devido à grande área de lesão, o resultado não foi efetivo. Dessa 
forma, como sugerido por outros relatos, optou-se pela realização 
da radiofrequência pulsada o mais próximo possível do neuroma, 
mas em um local onde o nervo apresentava-se normal. Neste relato, 
demonstrou-se a segurança e eficácia da radiofrequência para o 
tratamento de dor pós-amputação.
REFERÊNCIAS. 1 Restrepo-Garces CE et al. Pulsed radiofrequency under ultra-
sound guidance for persistent stump-neuroma pain. Pain Pract 2011; 11: 98-102. 2 
Zhang X et al. Ultrasound-guided alcohol neurolysis and radiofrequency ablation of 
painful stump neuroma: effective treatments for post-amputation pain. J Pain Res. 
2017 Feb 3;10:295-302. 

Estimulação magnética transcraniana 
de repetição (rTMS) e terapia com caixa 
de espelhos (TCE) no tratamento da dor 
do membro fantasma de difícil controle 
terapêutico: relato de caso 

Levi HJ Junior, Waleska JSN Freitas, João PM Ribeiro, Sérgio A 
Dantas, Julieli NT Teixeira, Larissa K de P Nascimento
Centro Clínico da Dor 
INTRODUÇÃO. A Dor do Membro Fantasma é uma síndrome do-
lorosa de difícil controle clínico. O paciente refere dor com sensação 
de choque e em queimação no membro amputado. Existem três me-
canismos principais envolvidos na dor fantasma: os fatores periféricos, 
medulares e cerebrais. A Dor Fantasma é sentida também porque o 
paciente percebe que o membro encontra-se em posição incômoda e 
ele não consegue movimentar. rTMS método não invasivo de estimu-
lação eletromagnética do córtex cerebral, capaz de diminuir a excitabi-
lidade anormal das conexões nas áreas motoras, aliviar a dor e reduzir 
sensação do membro fantasma. A TCE inventada por Ramachandran 
para aliviar a dor no membro fantasma, baseia –– se na hipótese de 
cada vez que o paciente tenta mover o membro paralisado, recebe uma 
realimentação sensorial através da visão e a propriocepção. A sensação 
de retorno da movimentação do membro reduz a dor e a sensação 
fantasma. Para treinar o cérebro e eliminar a sensação de paralisia, o 
paciente introduz a mão são em um lado da caixa e o amputado no 
outro espaço. 
RELATO DO CASO. B. D. S., masculino, 36 anos, proveniente de 
Natal/RN, compareceu a uma clínica de terapia de Dor com quadro 
álgico intenso no MSE amputado, 10 na EVA há 31 dias, vítima de 
acidente automobilístico no mesmo período de tempo. Exame clínico 
com ausência do MSE e presença do coto de amputação com 15 cm. 
Realizou 12 sessões de rTMS, no córtex motor primário direito (região 
M1), com frequência de 1Hz, 10 ciclos, sem pausa, intensidade 80 % 
do LM e duração de 20min em cada sessão, associada a 12 sessões com 
TCE, duração de 20 min, em posiçã o sentado confortavelmente. Após 
o referido tratamento apresentou melhora significativa da sintomato-
logia, com redução da intensidade da dor para 1 na EVA e melhora na 
qualidade de vida. 
DISCUSSÃO. rTMS inibitório em M1 reduziu a excitabilidade na área 
motora e fortaleceu sistemas antiálgicos gabaérgicos e opioidérmicos. 
O campo magnético promoveu também neuroplasticidade cerebral 
satisfatória, interferindo em estruturas envolvidas nos aspectos sensi-
tivos discriminativos e emocionais da sensação dolorosa do membro 
fantasma. TCE promoveu uma pseudo interpretação que o membro 
fantasma foi capaz de se movimentar, inibindo a sensação de paralisia, 
reduzindo a intensidade da dor. Associação de rTMS com TCE foi 
eficiente no controle terapêutico da dor no membro fantasma.
REFERÊNCIAS. 1 Ramachandran VS et al. Phantoms in the Brain: Probing the Mys-
teries of the Human Mind. 1ª ed New York: William Morrow, 1998. 2 Bittar RG et al. 
Deep brain stimula tion for phantom limb pain. 2005 maio; 12 (4): 399-404.



8

Rev Dor. São Paulo, 2017;18,Suppl 2.

Ação do ranelato de estrôncio sobre 
parâmetros clínicos de dor em modelo 
experimental de osteoartrite em rato 

Thiago A Rodrigues, João BS Garcia, Maria SS Cartágenes, 
Abner O Freire 
Laboratório Experimental para o Estudo da Dor 

INTRODUÇÃO. Ranelato de Estrôncio (SrRan) é um medicamento 
usualmente prescrito para tratar osteoporose, sendo considerado 
um composto com efeitos notórios na redução do risco de fraturas e 
apontado por modesto número de estudos como redutor da osteoar-
trite. Este trabalho teve como objetivo investigar ação, tanto profilática, 
como terapêutica, do SrRan sobre o grau de incapacitação e desconfor-
to articular em ratos.
MÉTODO. Trata-se de um ensaio experimental, executado através 
de modelo animal de osteoartrite induzida por injeção intra-articular 
de monoiodoacetato, em que 30 animais da espécie Rattus norvegicus 
(Wistar) foram distribuídos aleatoriamente entre 5 grupos com 6 ratos 
cada: somente um grupo não sofreu intervenção (naive); outro recebeu 
250 mg/kg/dia de SrRan (profilático) durante 28 dias antes da indução; 
um grupo recebeu SrRan na dose de 250mg/kg/dia; outro, na dose de 
500mg/kg/d ia e um grupo recebeu solução salina (controle), sendo os 
três últimos grupos tratados por via oral diariamente durante 28 dias 
após a indução. A avaliação comportamental foi realizada através dos 
testes de incapacitância (teste weight-bearing), hiperalgesia mecânica 
(teste Randall-Sellito) e deambulação forçada (teste rota rod) nos dias 
0, 7, 14, 21 e 28. Os resultados obtidos foram avaliados com a análise 
de variância univariada (One-way ANOVA), seguida pelo teste de 
Bonferroni. 
RESULTADOS. A diferença foi significativa entre os grupos controle e 
naive após a indução da osteoartrite para todos os testes aplicados. Os 
grupos profilático e tratado após a indução não mostraram aumento do 
escore de marcha. Houve redução significativa da hiperalgesia mecânica 
para o grupo tratado profilaticamente nos dias 7, com diferença entre 
médias (DM) de 2,63 (IC 95%, 0,60-4,64) e 14, com DM 4,94 (IC 95%, 
2,07-7,81). Redução significativa também foi observada entre os grupos 
tratado na dose de 500mg/kg/dia em relação ao grupo controle da hipe-
ralgesia mecânica nos dias 14 (DM 4,51; IC 95%, 0,63-8,4) e 21 (DM 3,8; 
IC 95%, 0,70-7,07). Os grupos tratados profilaticamente com SrRan e nas 
doses de 250 e 500 mg/kg/dia mostraram redução máxima de 43,6, 42,6 
e 42,9%, respectivamente, na variação de peso aplicada sobre as patas 
traseiras no 21º dia, não sendo significativa no 28º. 
CONCLUSÃO. Sugere-se que o SrRan administrado profilaticamente 
e na dose de 500 mg/kg/dia relaciona-se com melhora da hiperalgesia 
mecânica em ratos, perdendo seu efeito com uso crônico. Houve redu-
ção na variação da sustentação de peso aplicada entre as patas traseiras, 
indicando melhora do desconforto articular. Não houve melhora da 
função motora. 

Artrite reumatoide pós tuberculose 
pulmonar: relato de caso 

Alfredo Moreira de Queiroz Júnior, Heloisa Calegari Borges, 
Edmilson Oliveira Guedes, Ester Medeiros de Araújo, 
Nathalia Dantas de Freitas Rego, Maria Beatriz Ferreira de 
Lima
Centro Integrado de Saúde Universidade Potiguar (CIS - UNP) 
 
INTRODUÇÃO. A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença sis-
têmica inflamatória auto-imune caracterizada pelo envolvimento 
da membrana sinovial das articulações periféricas. Estima-se que a 
artrite reumatoide é prevalente em 0,5-1,0% da população em geral, 

predominantemente em mulheres e com maior incidência na faixa 
etária entre 30 e 50 anos.  As principais citocinas responsáveis pela 
inflamação na AR são: IL-1, IL-6, ITNF-a. Algumas drogas utilizadas 
para reduzir as citocinas podem comprometer o sistema imunológico. 
A Tuberculose Pulmonar (TP) é uma doença infecciosa causada pelo 
bacilo de Koch, que cursa com febre baixa vespertina, dor torácica, 
tosse crônica, anorexia e perda de peso. A TP pode ser uma doença 
oportunista, comprometendo pessoas que apresentam deficiência 
imunológica. 
RELATO DO CASO. Paciente do sexo masculino, 62 anos, casado, 
aposentado, natural de Recife (PE), residente em Parnamirim (RN), 
ex-tabagista e com história de etilismo. Apresentou poliartrite periféri-
ca simétrica, com deformidade de articulações. Referia dor intensa 10 
na escala Visual Numérica (EVA) há 2 meses, perda de peso, 8kg, limi-
tação na deambulação. Ao exame físico: estado geral comprometido, 
com dificuldade na verbalização. Língua saburrosa com saburração es-
cura; linfonodomegalia axilar esquerda, com 2-3 cm de diâmetro, elás-
tico, liso, móvel, não aderido, doloroso à palpação; nódulos bilaterais 
acima da articulação úmero-radial, de característica móvel, dolorosa, 
elástica e lisa. Informava ter realizado terapia por TP há 1 ano. Exames 
revelaram nódulos residual de TP no RX de tórax e PPD elevado, leu-
cócitos totais de 13.350, com neutrófilos 65% e Plaquetograma 455.000, 
Leucoproteína 5mg/dL, Proteína C Reativa 1,10, Fator Reumatoide 
115,5 ui/ml, Anti-CCP >200IU/ml. O paciente foi avaliado em serviço 
de pneumologia, medicado com amoxicilina 2gm/dia, durante 10 dias 
e afastado TP em atividade. Foi realizado tratamento para AR via oral 
com prednisolona 9mg/dia, associado ao loxoprofeno sódico 180mg/
dia e tramadol 150mg/dia, obtendo melhora significativa da sintoma-
tologia dolorosa e outras. 
DISCUSSÃO. Na prática clínica é comum encontrarmos pacientes 
com AR em uso de imunossupressor, evoluindo para tuberculose e 
outras doenças, como por exemplo Doença de poncet, visto que pa-
cientes deprimidos tem um risco mais elevado de tuberculose. Neste 
caso, porém, o que chama a atenção é a inversão da evolução clínica. O 
paciente apresentou TP seguido de AR.
REFERÊNCIA. Ceratti S et al. Pulmonary tuberculosis in a patient with rheumatoid 
arthritis undergoig immunosuppressive tre atment: case report. Radiol Bras. 2014, 
vol.47, n.1.

Efeito da neuromodulação associada ao 
exercício na dor, função e qualidade de 
vida na osteoartrite de joelho: estudo 
piloto

Cleber L Santos, Alaí B Paixão, Vitória C Veloso, Abrahão F 
Baptista 
Universidade Federal da Bahia - Laboratório de Eletroestimulação Funcional 

INTRODUÇÃO. Programas de exercícios para osteoartrite (OA) de 
joelho podem ser potencializados através de técnicas de estimulação 
cerebral não invasiva. Entretanto, o efeito da combinação de estimu-
lação transcraniana com corrente contínua anódica (tDCSa) e da 
estimulação periférica (EP) no joelho em pacientes com OA desta 
articulação ainda não foi relatado. Avaliar a segurança e a viabilidade 
da adição combinada de estimulação cerebral e periférica antes do pro-
grama de exercício e ajustar o protocolo de coleta de dados do ensaio 
clínico randomizado. 
MÉTODO. Ensaio randomizado, controlado, duplo-cego realizado 
em 26 sujeitos que foram alocados em quatro grupos e submetidos 
ao tratamento com distintas combinações de tDCSa e EP ativa ou si-
mulada associadas a exercícios específicos para OA de joelho durante 
cinco dias consecutivos. A dor (EVA), função (WOMAC), limiar de 
dor à pressão (LDP), qualidade de vida (QV), e sintomas de ansiedade 
e depressão assim como os efeitos adversos foram avaliados no baseline 
(30 dias antes), imediatamente pré e pós-período de intervenção. Os 



9

Temas livres do 13º Congresso Brasileiro de Dor
Natal – 12 a 15/09/2017

dados foram apresentados descritivamente. 
RESULTADOS. Todos completaram o protocolo de coleta sem relatar 
efeitos adversos e interrupções do tratamento. Dor foi reduzida nos 
quatro grupos após o tratamento, mas no Grupo C apresentou maior 
redução (t=0,5; p=0,002), seguido do grupo A (t=0,40; p=0,02). A 
Função também melhorou nos quatro grupos com maiores índices no 
grupo A (t=0,46; p=0,008). Os sintomas depressivos foram atenuados 
no grupo A após tratamento (t=0,37; p=0,002), mas ansiedade não foi 
afetada em nenhum grupo pós-tratamento. A QV também não sofreu 
influência do tratamento. O LDP do joelho mais acometido aumentou 
na face medial (t=0,28; p=0,003) e na face medial (t=0,37; p=0,003). 
CONCLUSÃO. Diferentes combinações de estimulação cerebral e pe-
riférica não apresentaram efeitos adversos nesta população. O estudo 
sugere que o grupo A pode melhorar os mecanismos de dor, função 
e fornece suporte para a progressão para um ensaio clínico com uma 
amostra robusta.
REFERÊNCIAS. 1 Baliki. et al. Brain Morphological Signatures for Chronic Pain 
PloS one 6(10): e26010,2011. 2 Beckwée D et al. Osteoarthritis of the knee: why does 
exercise work? A qualitative study of the literature. Ageing research reviews, v. 12, n. 
1, p. 226-236, 2013.

Cefaleia em salvas desencadeada por ponto 
gatilho miofascial: relato de caso 

Ana Carla Tenório Cavalcanti, Bruna Cavalcanti Malta, Igor S. 
Bruscky, Renata Osias Didier de A. M. Monteiro
Liga de Dor de Pernambuco – Uninassau – Faculdade de Medicina

 
INTRODUÇÃO. A cefaleia em salvas é descrita como um dos pio-
res tipos de cefaleia e acomete preferencialmente indivíduos do sexo 
masculino. Apresenta fatores desencadeadores bem conhecidos, como 
ingesta de álcool e outros alimentos e uso de anti-histamínicos. Pontos 
gatilho miofasciais foram relatados como possíveis gatilhos para de-
sencadear uma crise da cefaleia em salvas. 
RELATO DO CASO. Relatamos o caso clinico de um homem, de 
42 anos, sem comorbidades, com diagnóstico de cefaleia em salvas 
episódica desde os 32 anos. Há 30 dias havia iniciado novo período 
de salvas, com crises típicas em região orbital direita com vários 
sinais e sintomas autonômicos associados (hiperemia ocular, la-
crimejamento, rinorreia, semiptose e congestão nasal). Nas crises 
anteriores havia sido tratado com prednisona, naratriptano e vera-
pamil, obtendo boa resposta terapêutica. No exame físico encon-
tramos pontos gatilho no trapézio (2 pontos) e esternocleidomas 
tóideo (1 ponto), ambos à direita. F oi realizado agulhamento seco 
( não injetamos nenhuma substância) nos pontos gatilho. Paciente 
apresentou melhora significativa da dor, sem necessidade de utili-
zação de nenhuma medicação por via oral. 
DISCUSSÃO. Nosso caso ressalta a importância da pesquisa de 
pontos gatilho em todos os pacientes que se apresentam para consulta 
com queixa de cefaleia. A resolução dos sintomas sugere que os pontos 
gatilho podem ter um papel na fisiopatologia da cefaleia em salvas.
REFERÊNCIAS. 1 Calandre EP et al. Myofascial trigger points in cluster headache 
patients: a case series. Head & & Face Medicine 2008; 4: 32-36. 2 Evans RW. Case 
Studies of Uncommon and Rare Headache Disorders. Neurol Clin 2016; 34: 631-650.

Perfil clínico de portadores de cefaleia 
por uso excessivo de analgésicos 
acompanhados em centro de referência

Carlos Mateus N Laranjeira, Esdras Fernandes de A Junior, 
Leandro Correia G Souza, Igor S. Bruscky 
Liga de Dor de Pernambuco. Faculdade de Medicina, Centro Universitário 
Maurício de Nassau

INTRODUÇÃO. Embora não seja um tipo primário de dor de 
cabeça, a cefaleia por uso excessivo de analgésicos merece uma 
atenção especial, uma vez que é uma comorbidade frequente nos 
portadores de cefaleia primária, estando muitas vezes relacionada 
à cronificação do quadro álgico. Os mecanismos fisiopatológicos 
ainda são incertos. No entanto, vários fatores parecem desempenhar 
um papel, incluindo predisposição genética, sensibilização central e 
fatores biocomportamentais.
MÉTODO. Estudo descritivo, retrospectivo, de janeiro de 2014 a 
janeiro de 2017. Foram incluídos 35 indivíduos com diagnóstico de 
cefaleia por uso excessivo de analgésicos (de um total de 97 pacientes). 
Foram consideradas as variáveis de idade, gênero, tempo de doença, 
tipo do analgésico, níveis séricos de 25-OH-vitamina D e presença de 
pontos gatilho.
RESULTADOS. Dentre os 35 pacientes (36% do total de casos atendi-
dos), a idade média foi de 46 ±14,1 anos, sendo que 32 (91,4%) foram 
do sexo feminino e apenas 3 (8,6%) do sexo masculino. O tempo 
médio de evolução da cefaleia primária de base (todos os casos foram 
enxaqueca) foi de 29,6 ±14,9 anos. Enxaqueca com aura correspon-
deu a 21 casos (33,8%), sendo a maioria (n= 41 -> 66,2%) portador 
de enxaqueca sem aura. As medicações mais utilizadas foram anal-
gésicos comuns combinados (n= 20 - > 57,2%), analgésicos comuns 
+ triptanos (n= 10 -> 28,5%) e analgésicos comuns + ergotamínicos 
(n= 5 -> 14,3%). Quando comparado com o grupo de enxaqueca sem 
abuso de analgésico (n= 62) não houve diferença estatística em rela-
ção ao sexo feminino (p= 0,36), presença de aura (p= 0,82) e níveis 
séricos de 25-OH-vitamina D (p=0,13). O grupo com uso excessivo de 
analgésicos apresentou um risco 5,5 vezes maior (IC 95%: 2.2-13,5) de 
síndrome dolorosa miofascial em relação ao grupo sem uso excessivo 
de analgésicos (p= 0,0002). 
CONCLUSÃO. A cefaleia por uso excessivo de analgésicos é frequente 
em centros de referência e a maioria dos pacientes utiliza analgésicos 
comuns combinados. Encontramos uma associação importante entre 
cefaleia por uso excessivo de analgésicos e síndrome dolorosa miofas-
cial, devendo esta ser pesquisada em todos os casos.
REFERÊNCIAS. 1 Chiang CC et al. Treatment of medication-overuse headache; A 
systematic review, Cephalalgia 2016; 0: 0-16. 2 Diener HC, Holle D, Solbach K, Gaul 
C. Medication-overuse headache: risck factors, pathophysiology and management. 
Nature Reviews Neurol ogy 2016; 12: 575-583.

Hemicrania contínua, a importância da 
história clínica

José Arthur Viana de Oliveira Pimentel, Mateus Pereira 
Rodrigues de Lima, Milena Borba Vilarim, Igor Silvestre 
Bruscky 
Liga de Dor de Pernambuco, Uninassau, Faculdade de Medicina
 
INTRODUÇÃO. A Hemicrania contínua é caracterizada por dor 
de cabeça unilateral de leve a moderada intensidade. Esse descon-
forto de base é constante e geralmente sem outra sintomatologia. 
Exacerbações com períodos de dor mais graves ocorrem em inter-
valos variados (muitas vezes diariamente) e apresentam duração de 
30 minutos a três dias.
RELATO DO CASO. Relatamos o caso de um homem, de 40 anos, 
que foi encaminhado ao ambulatório para avaliação. Paciente referia 
dor em hemicrânio direito há três anos. Referia uma hemicrania 
direita, contínua de leve a moderada intensidade com períodos 
de piora que duravam cerca de 2 horas (as exacerbações ocorriam 
quase diariamente), nos quais a dor era muito acentuada. Durante 
o período de piora apresentava lacrimejamento, hiperemia ocular, 
fotofobia, edema palpebral e rubor facial à direita, associado com 
sensação de inquietude. Paciente já tinha sido tratado previamente 
para enxaqueca com topiramato 100mg/dia, gabapentina de 1200mg/
dia e amitriptilina 75mg/dia, pois havia recebido diagnóstico de 
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neuralgia do trigêmeo há cerca de um ano. O exame neurológico não 
apresentava alterações. Na consulta suspendemos as medicações em 
uso, iniciamos indometacina até a dose de 150mg/dia associada ao 
omeprazol 20mg/dia e solicitamos neuroimagem. Paciente retorna 
após três semanas, assintomático e com resultado da ressonância do 
encéfalo, com contraste, sem alteração. 
DISCUSSÃO. Nosso caso ressalta a importância da história clínica 
no diagnóstico das cefaleias, principalmente com sinais e sintomas 
autonômicos associados. O paciente preenche os critérios diagnós-
ticos para hemicrania contínua da classificação internacional das 
cefaleias (3ªed. Versão beta) e apresentou excelente resposta com a 
indometacina. 
REFERÊNCIAS. 1 Evans RW. Case Studies of Ucommon and Rare Headache Disor-
ders. Neurol Clin 2016; 34: 631-650. 2 Newman LC. Trigeminal Autonomic Cepha-
lalgias. Continnum Neurol 2015; 21: 1041-1057.

Síndrome dolorosa miofascial como fator 
de risco para cronificação da enxaqueca  

Gabrielle Souza, Isabelle K Oliveira, Júlia Santos, Igor S 
Bruscky 
Liga de Dor de Pernambuco, Uninassau, Faculdade de Medicina

INTRODUÇÃO. A enxaqueca crônica é uma doença que acarreta 
muitos prejuízos (diretos e indiretos) para os pacientes que padecem 
dessa doença. A síndrome dolorosa miofascial pode ser um fator que 
contribui para a cronificação da enxaqueca, devendo ser pesquisada 
em todos os pacientes com enxaqueca e se presente deve ser adequa-
damente tratada. 
MÉTODOS. Estudo descritivo, retrospectivo, de janeiro de 2014 a 
janeiro de 2017. Foram incluídos 97 indivíduos com diagnóstico de 
enxaqueca. Foram consideradas as variáveis de idade, gênero, tempo 
de doença, gravidade da doença e presença de síndrome dolorosa 
miofascial. 
RESULTADOS. Dentre os 97 pacientes, a idade média foi de 43 ± 16,1 
anos, sendo que 83 (85,5%) foram do sexo feminino e 14 (14,5%) do 
sexo masculino. O tempo médio de doença foi de 27,1 ± 15,3 anos. 
Em 39 pacientes (40,2%) foi dado o diagnóstico de síndrome dolorosa 
miofascial (pesquisado ponto gatilho nos músculos esternocleoi-
mastoideo, trapézio, esplênio do pescoço, temporal, masseter). Não 
houve diferença em relação aos níveis séricos de 25-OH-vitamina D 
e a presença de síndrome dolorosa miofascial (p=0,29). A presença de 
síndrome dolorosa miofascial foi considerada como fator de risco para 
a cronificação da enxaqueca (p0,001; RR 7.62 IC 95% 3.01-19.27). 
CONCLUSÃO. A pesquisa de pontos gatilho deve fazer parte da roti-
na do exame físico nos pacientes com queixa de cefaleia. O tratamento 
da síndrome dolorosa miofascial parece estar relacionado a menores 
taxas de cronificação da enxaqueca.
REFERÊNCIAS. 1 Ferracini GN et al. Myofascial Trigger Points and Migraine-rela-
ted Disability in Women With Episodic and Chronic Migraine. Clin J Pain 2017; 33: 
109-115. 2 Fernández-de-Las-Peñas C. Myofascial Head Pain. Curr Pain Headache 
Rep 2015; 19: 1-7. 

Relação entre ansiedade e cefaleia em 
pacientes em tratamento no serviço de 
neurologia de um hospital universitário de 
referência no Maranhão  

Izabelle SF Ramos, Renato A Heluy, Rômullo José C Ataides, 
Augusto Dimitry C Ataides, Luna Carolina S Lima, Mile na V 
Silva
Hospital Universitário HU-UFMA 
 
INTRODUÇÃO. Cefaleia e ansiedade são altamente prevalentes na 

prática clínica. As influências bidirecionais e as fortes interações entre 
dor de cabeça e ansiedade têm sido bem documentadas, principalmen-
te estudos de cefaleia dos tipos migrânea e tensional. Dor e estresse são 
fenômenos que estão muitas vezes intimamente relacionados. O stress 
pode ser tanto consequência da dor quanto fator desencadeante. 
MÉTODO. Trata-se de um estudo observacional, transversal, retrospec-
tivo e analítico, cuja coleta de dados ocorreu durante os meses de maio e 
junho de 2017. Foram entrevistados, após consentimento informado, 52 
pacientes do serviço de neurologia do Hospital Universitário HU-UFMA 
com diagnóstico de migranea ou cefaleia tensional, de acordo com crité-
rios diagnósticos da Sociedade Internacional de Cefaleia. Para análise da 
ansiedade os pacientes foram avaliados pela Escala de Hamilton, sendo 
considerados com ansiedade os que apresentaram ansiedade maior ou 
menor. Na análise estatística foi utilizado o teste exato de Fisher para 
comparação das variáveis categóricas entre os grupos. 
RESULTADOS. Foram entrevistados 52 pacientes com cefaleia, 29 
(55,77%) acima dos 30 anos, 16 (30,77%) entre 18 e 25 anos, sendo a 
grande maioria (76,92%) do sexo feminino. Desse total 19 (36,54%) 
apresentavam dor e ansiedade sobrepostas enquanto 28 (53,85%) 
atribuíram a dor ao estresse. Ambas as comparações apresentaram 
valor de p maior que 0,05, não revelando significância estatística. 
Entretanto, de acordo com a literatura o percentual de pessoas com 
ansiedade na população geral é de 17,2%, sendo esse valor mais 
elevado entre a população com cefaleia, dado corroborado pelo 
presente estudo. 
CONCLUSÃO. Apesar de estatisticamente o estudo não poder afirmar 
a correlação entre cefaleia e ansieda de e/ou estresse (p>0,05), provavel-
mente em virtude do tamanho da amostra, o mesmo apontou para um 
número elevado de pacientes com ao menos uma dessas associações.
REFERÊNCIAS. 1 Cui-Bai W et al. Overlap between headache, depression, and an-
xiety in general neurological clinics: Across-sectional Study. Chinese Medical Jour-
nal, v.129(12).1394-1399, 2016. 2 Peres MFP et al. Anxiety and depression symptoms 
and migraine: a symptom based approach research. The Journal of Headache and 
Pain. Brasil, 2017. 

Efeitos adversos oculares relacionados ao 
uso de topiramato: relato de caso 

João B S Garcia, Thiago A Rodrigues, Bruna L S Martins, 
Luciana A F Bringel, Adriana L X Bertrand, Abner O Freire
Casa da Dor - Anexo do Hospital Universitário Presidente Dutra (UFMA) 

INTRODUÇÃO. Topiramato é um antiepiléptico antagonista do 
glutamato e inibidor da anidrase carbônica. Tem-se atribuído a ele 
vários efeitos adversos oculares, como miopia aguda, glaucoma de 
ângulo fechado, derrames supracoroidais, uveítes e esclerite. Neste 
trabalho, tem-se um caso de amaurose bilateral supostamente 
topiramato-induzida. 
RELATO DO CASO. E.M.P, feminino, 24 anos, atendida no am-
bulatório de Dor da Universidade Federal do Maranhão há um 
ano. Diagnóstico de migrânea (forte intensidade, intermitente, em 
pontada e pulsátil, localizada em região hemicraniana à esquerda, 
com irradiação para região periorbital esquerda, duração de cinco 
horas, por mais de três meses, com foto/fonofobia, náuseas/vômitos 
e melhora parcial com AINE). Iniciou tratamento com topiramato 
50 mg/ dia com aumento progressivo até 200 mg/dia, nortriptilina 
25 mg/dia, fenitoína 300mg/dia e analgésico simples em caso de 
dor. Após sete meses, relatou amaurose súbita bilateral associada 
a dor ocular, redução de acuidade visual detectada em avaliação 
oftalmológica, perda da percepção luminosa e sem alteração morfo-
lógica dos nervos ópticos ou elevação da pressão intraocular (PIO). 
Ressonância magnética de crânio e órbitas normais. Substituiu-se 
topiramato por ácido valproico 500 mg/dia e após 10 dias apresen-
tou visão normal. 
DISCUSSÃO. Os efeitos adversos oculares relacionados ao uso de 
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topiramato são raros, mas já se relatou glaucoma de ângulo fechado, 
além de defeitos de campo visuais não relacionados ao aumento da 
PIO. Nos casos de alterações estruturais ausentes (como descrito), 
por explicação foi sugerida a inibição da anidrase carbônica, ede-
ma de lentes e espasmos de acomodação, situações reversíveis que 
justificariam as alterações óticas e sua resolução após suspensão do 
fármaco. O topiramato é uma das medicações atribuídas ao glauco-
ma de ângulo fechado em menores de 40 anos. Mesmo sem lesões 
oculares aparentes ou anormalidades na PIO, deve-se considerar a 
possibilidade de efeito colateral, no caso descrito ainda que a pa-
ciente estivesse usando a medicação por um tempo prolongado op-
tou-se por substituição, pois existe reversibilidade se diagnosticado 
precocemente e com descontinuidade do uso.
REFERÊNCIAS. 1 Charuta MD et al. Indian J Ophthalmol 2006;Vol 54. Asensio-
-Sánchez TA et al. ArchivosdelaSociedad Espanolade Oftalmologia 2006. 

Relação entre atraso na investigação 
da cefaleia, uso indiscriminado de 
analgésico e cronificação em um hospital 
universitário de referência 

Izabelle SF Ramos, Renato A Heluy, Rômullo José C Ataides, 
Augusto Dimitry G Mendes, Milena V Silva, Luna Carolina S 
Lima
Hospital Universitário - Universidade Federal do Maranhão
 
INTRODUÇÃO. A cefaleia decorrente do uso excessivo de medica-
mentos é um fenômeno mundial. O mecanismo de cronificação da dor 
ocorre por uma diminuição da produção de endorfinas, quando há um 
estímulo doloroso, em decorrência do uso excessivo de analgésicos, o 
que leva o paciente a toma-los cada vez mais. Dessa forma, os medica-
mentos agem, progressivamente com menos eficácia. 
MÉTODO. Trata-se de um estudo observacional, transversal, re-
trospectivo e analítico, cuja coleta de dados ocorreu em 2017. Foram 
entrevistados, após consentimento informado, 52 pacientes do serviço 
de neurologia do Hospital Universitário HU-UFMA com diagnóstico 
de migrânea ou cefaleia tensional, de acordo com critérios diagnósticos 
da Sociedade Internacional de Cefaleia. 
RESULTADOS. Quanto ao tempo de cefaleia 26 (50%) dos entrevis-
tados já a apresenta há mais de 5 anos, 12 (13,08%) há mais de 2 anos, 
6 (11,54%) entre 1 e 2 anos, 6 (11,54%) a menos de 1 ano e somente 2 
(3,85%) há menos de 6 meses. A maior parte dos entrevistados costu-
ma fazer uso de medicamentos por conta própria, 14 (26,92%) fazem 
uso de medicamentos mais de 3 vezes por semana, 20 (38,46%) de 1 a 
2 vezes por semana, 11 (21,15%) menos de 1 vez por semana e apenas 
7 (13,46%) nunca se automedicam com analgésicos. Entre os paciente 
29 (55,77%) nunca teve a cefaleia investigada por outra especialidade 
médica antes do neurologista, 7 (13,46%) foram inicialmente investiga-
dos pelo clínico geral, 3 (5,77) pelo ginecologista e 13 (23%) por outras 
especialidades, sendo o oftalmologista o mais citado entre elas. 
CONCLUSÃO. Apesar da maioria dos entrevistados ter cefaleia há 
pelo menos 2 anos, mais da metade desses pacientes nunca teve a 
dor investigada por outra especialidade médica antes de conseguir 
atendimento no serviço de neurologia logo, nunca recebeu tratamento 
adequado. A falta de investigação por outros médicos assim como a 
demora em conseguir atendimento com o neurologista são explicações 
para o elevado número de automedicações. A literatura alerta para o 
risco de cronificação da dor com o uso de analgésicos 3 ou mais vezes 
por semana, o que ocorre com parte dos entrevistados, podendo agra-
var o quadro e dificultar o tratamento.
REFERÊNCIAS. 1 Miranda AMF et al. Cefaleia por uso excessivo de medicamentos: 
uma revisão de literatura. Infarma - Ciências Farmacêuticas, 2015, v. 27, n. 3, p.183-
190. 2 Brandão A. Sociedade Brasileira de Cefaleia. Entrevista Cefaléia X analgésicos: 
A dor e o remédio que leva à dor, que leva a mais remédio, que leva.... Pharmacia 
Brasileira, Curitiba, v. 22, p.1-3, 2000. 

Controle álgico na síndrome de Arnold-
Chiari: um relato de caso

João B S Garcia, Thiago A Rodrigues, José R T Cunha, 
Renata C C Gaspar, Luiz N C Oliveira, Abner O Freire
Ambulatório de Dor Crônica - Casa da Dor 

INTRODUÇÃO. A malformação de Arnold-Chiari I é uma 
condição de ocorrência esporádica ou congênita grave, na qual 
há herniação de estruturas cerebelares que pode ou não envolver 
tronco cerebral. Caracteriza-se por ser uma doença rara, de difícil 
diagnóstico e clínica inespecífica. Os sintomas característicos são: 
cefaleia, perda progressiva da força, tonturas, distúrbios visuais, 
disfagia, parestesia, ataxia da marcha e alterações respiratórias. A 
difusão detalhada do manejo da dor nessa síndrome expandirá a 
visibilidade dessa condição e proporcionará melhora da condução 
de sintomas álgicos refratários. 
RELATO DO CASO. E.C.G.L, mecânico, 38 anos, pardo, ex-taba-
gista por 6 anos. Em julho de 2009 referiu cervicalgia progressiva 
com irradiação para 3°/4° quirodáctilo do MSE, cefaleia unilateral 
esquerda e lombociatalgia parestési ca para MMII há mais de 10 
anos. Negou doenças crônicas. Aos exames: Lasegue +, força mus-
cular 4+/5+ em MMSS e RNM informando Sd. de Arnold-Chiari I, 
associada a invaginação vértebro-basilar. Após tratamento cirúrgico 
da herniação em 2010, retornou ao Serviço de Dor com intensifica-
ção e mudança do padrão da cefaleia, a qual tornou-se bilateral, em 
aperto e choque. Iniciado codeína 30mg 6/6h, Miosan 10mg à noite, 
fisioterapia e acupuntura, todavia com limitação dos hábitos de vida. 
Em seguida, após a adição de Metadona 10mg 12/12h e amitriptilina 
25mg à noite, houve moderada melhora da cefaleia e boa adesão ao 
tratamento. Um semestre após o ajuste da Metadona em 10mg de 
8/8h, refere-se redução das frequências da lombalgia e significativa 
melhora da cefaleia, entretanto com sensação de edema nas mãos e 
desequilíbrio postural. Em 2016, 5mg de Metadona 8/8h, amitriptili-
na 25mg à noite e a adição da Gabapentina 300mg 8/8h permitiram 
o relato do controle efetivo da dor e pouco impacto nas atividades 
diárias. Em 2017, com o reforço da fisioterapia e manutenção das 
doses, descreve-se alcançar a reparação do sono e o fino ajuste de 
todos os sintomas álgicos. 
DISCUSSÃO. Destaca-se, em conformidade com as literaturas, a 
singularidade da Síndrome de Arnold-Chiari associada às diversas 
manifestações clínicas, a qual exigem atenta acurácia técnica e o fino 
manejo para ajustes analgésico. Ilustra-se ainda, o impacto benéfico do 
controle eficaz da dor refratária na qualidade de vida em paciente com 
sintomas álgicos de longa data e de difícil controle.
REFERÊNCIA. 1 Vázquez MEA et al. Malformaciones de la unión cráneo-cervical 
(Chiari tipo I y Siringomielia). Editorial Médica 2009;4-17. 2 Mueller D. Brainsten 
conundrum: the Chiari I malformation. J Am Acad Nurse Pract 2001;13:154-9. 

Automedicação em pacientes com cefaleia 
na população de Natal-RN 

Christian G Nogueira, Marcos Vinicius de S Medeiros, Júlia L 
da C Cavalcanti, Júlio César MG de Lima 
Universidade Potiguar
 
INTRODUÇÃO. A automedicação é a utilização de medicamentos ou 
remédios por conta própria ou por indicação de terceiros não habilita-
dos. A prática da automedicação é muito comum no Brasil, muitos pa-
cientes fazem uso de chás, lambedores e outros remédios sem saberem 
seus potenciais efeitos nocivos ao organismo.¹ Além disso, a publicida-
de excessiva e a facilidade de comprar analgésicos e anti-inflamatórios 
sem receita, incentivam a população a consumir medicamentos para 
dor sem a orientação médica. O objetivo deste estudo é analisar a auto-
medicação em pacientes de Natal-RN que possuem cefaleia. 
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MÉTODO. A presente pesquisa trata-se de um estudo retrospectivo 
com 140 pacientes da população de Natal-RN. Aplicado questionário 
composto por 20 perguntas para a avaliação da cefaleia (19 múltipla 
escolha e 1 subjetiva). Este foi baseado na “Classificação e Critérios 
Diagnósticos das Cefaleias, Nevralgias Crania nas e Dor Facial” da 
Sociedade Internacional de Cefaleia e no protocolo de cefaleia da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. Foram analisados os pacientes que 
utilizam medicações com orientação médica e aqueles que fazem uso 
de medicações sem orientação desses profissionais. 
RESULTADOS. Através da análise dos dados, percebeu-se que, dos 140 pa-
cientes, 51,4% fazem uso de dipirona; 33,3% utilizam paracetamol; e 34,8% 
fazem uso de analgésicos não especificados. Dos 140 pacientes com cefaleia 
56,5% se automedicam, desses 78 pacientes, 52,5% utilizam dipirona; 41% 
utilizam paracetamol; e 41% utilizam analgésicos não especificados.
CONCLUSÃO. Os achados deste estudo indicam que a automedica-
ção em pacientes que possuem cefaleia é uma prática muito comum. 
Isto pode causar alguns prejuízos à saúde, como a cefaleia por uso 
excessivo de medicamentos (CEM). A CEM é uma cefaleia crônica que 
acomete pacientes que sofrem de alguma cefaleia primária e, com o uso 
abusivo de medicamentos, há aumento significante da frequência dos 
episódios. É importante ressaltar que a conduta traçada a um paciente 
é sempre individualizada e o médico deve avaliar qual a melhor opção 
de medicamento a ser prescrito. Não se pode utilizar uma única classe 
de medicação para tratar com eficácia os diversos tipos de cefaleia, por 
isso a importância do diagnóstico médico e do tratamento adequado.
REFERÊNCIAS. 1 Arrais PD et al. Perfil da automedicação no Brasil. Revista de 
Saúde Pública, v. 31, n. 1, p. 71-77, 1997. 2 Miranda AMF et al. Cefaleia por uso exces-
sivo de medicamentos. Infarma-Ciências Farmacêuticas, 2015, v. 27, n. 3, p. 183-190.

A prevalência da cefaleia e a sua 
interferência nas atividades habituais na 
população de Natal-RN
Christian G Nogueira, Marcos V de S Medeiros, Júlia L da C Cavalcanti, 
Júlio César MG de Lima 
Universidade Potiguar
INTRODUÇÃO. Cefaleia ou dor de cabeça possui intensidade va-
riável e pode ser localizada ou difusa. É um sintoma muito comum 
no ambulatório médico e a condição neurológica mais prevalente.¹ A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 50% da po-
pulação geral queixa-se de cefaleia em um ano e mais de 90% refere cri-
se de cefaleia durante a vida. As cefaleias mais comuns são: Tensional e 
Migrânea (Enxaqueca)². Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre 
a prevalência da cefaleia e sua interferência nas atividades habituais da 
população no município de Natal-RN. 
MÉTODO. A presente pesquisa se trata de um estudo retrospectivo com 
140 pacientes da população de Natal. Aplicado questionário composto 
por 20 perguntas para a avaliação da cefaleia (19 múltipla escolha e 1 
subjetiva). Este foi baseado na “Classificação e Critérios Diagnósticos das 
Cefaleias, Nevralgias Cranianas e Dor Facial” da Sociedade Internacional 
de Cefaleia e no protocolo de cefaleia da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo. Foi analisada a prevalência da cefaleia na população de Natal-
RN, e a sua interferência nas atividades habituais. 
RESULTADOS. Dos 140 pacientes que possuem cefaleia, 71,9% tem 
idade entre 22 e 45 anos e cerca de 80,6% são do sexo feminino. 66,7% 
dos entrevistados são brancos. 76,1% possui dor de cabeça há mais de 
2 anos. 27% tem cefaleia semanalmente. Em 40,6% as cefaleias duram 
mais de 2 horas. Em 76,1% o horário das crises é variável. Em 65,2% a 
dor é de moderada intensidade. Em 40,6% a dor incapacita para ativi-
dades habituais. 
CONCLUSÃO. Relacionando esses dados com estudos de cefaleia no 
Brasil, percebe-se que as mulheres sofrem mais cefaleia tanto no âmbito 
nacional como no âmbito municipal. Os achados deste estudo indicam 
que a cefaleia é um problema de saúde muito comum. Percebeu-se que 
40,6% dos entrevistados queixam-se que a cefaleia incapacita para ati-
vidades habituais, interferindo diretamente na produção e no trabalho 

desses pacientes. Sendo assim, é necessário que exista um maior con-
trole desse sintoma, para isso, é preciso que os pacientes procurem um 
médico e realizem o tratamento adequado para o seu tipo de cefaleia.
REFERÊNCIAS. 1 Speciali JG. Cefaleias. Ciência e Cultura, v. 63, n. 2, p. 38-42, 2011. 
2 Speciali JG. Classificação das cefaleias. Medicina, Ribeirão Preto, 30: 421-427,1997. 

Análise dos diagnósticos da migrânea na 
população de Natal-RN

Christian G Nogueira, Marcos Vinicius de S Medeiros, Júlia L 
da C Cavalcanti, Júlio César MG de Lima
Universidade Potiguar
 
INTRODUÇÃO. Migrânea é uma forma de cefaleia muito comum 
com maior prevalência no sexo feminino.¹ Diagnóstico é clínico, 
baseado nos seguintes critérios: A) Ao menos 5 crises de cefaleia 
com duração de 1 a 72 horas; preenchendo dois dos seguintes: 1. 
Localização unilateral; 2. Caráter pulsátil; 3. Intensidade moderada 
ou forte; 4. Exacerbada ou levando o indivíduo a evitar atividades 
físicas ou rotineiras; B) Durante a cefaleia, apresentar pelo menos um 
dos seguintes: 1. Náuseas e/ou vômito; 2. Fonofobia e fotofobia; C) 
Não pode ser atribuída a outro transtorno.² O objetivo deste estudo é 
analisar os diagnósticos de migrânea em pacientes de Natal-RN que 
possuem cefaleia. 
MÉTODO. A presente pesquisa trata-se de um estudo retrospecti-
vo com 140 pacientes da população de Natal. Aplicado questionário 
composto por 20 perguntas para a avaliação da cefaleia (19 múltipla 
escolha e 1 subjetiva). Este foi base ado na “Classificação e Critérios 
Diagnósticos das Cefaleias, Nevralgias Cranianas e Dor Facial” 
da Sociedade Internacional de Cefaleia e no protocolo de cefaleia 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foram analisados os 
pacientes que receberam o diagnóstico médico de migrânea e não 
se enquadram nos critérios diagnósticos; e os pacientes que não 
foram diagnosticados com migrânea, mas apresentam os critérios 
diagnósticos. 
RESULTADOS. Dos 140 pacientes, 38 haviam sido diagnos-
ticados com migrânea. Destes, 26,3% não possuem critérios 
diagnósticos. Dos 140 pacientes, 102 não foram diagnosticados 
com migrânea, mas destes, 39,2% apresentam critérios diagnós-
ticos para migrânea. Sendo assim, em um total de 140 pacientes, 
37,7% possuem migrânea. 
CONCLUSÃO. Os achados deste estudo indicam que a migrânea 
é uma patologia neurológica muito comum, além disso, perce-
beu-se que alguns pacientes com a doença não procuram ajuda 
profissional para tratamento, ou se procuram, não são diagnos-
ticados corretamente. Outros são diagnosticados com migrânea, 
entretanto não apresentam critérios diagnósticos. Sugere-se, 
portanto, que os pacientes procurem ajuda profissional para o 
tratamento da cefaleia, e os médicos se atentem e se atualizem 
quanto ao diagnóstico da migrânea.
REFERÊNCIAS. 1 Pinto MEB et al. Diagnóstico e Tratamento das cefaleias em adul-
tos na Atenção Primária à Saúde. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Co-
munidade, v. 17, 2007. 2 Benseñor IM et al. Cefaleias primárias. Revista Brasileira de 
Medicina, v. 66, n. 6, p. 138-146, 2009. 

Determinação dos principais 
desencadeadores da crise de enxaqueca 

Bruna RN Silva, Barbara AN Tibúrcio, Marília G Silva, 
Igor S Bruscky
Liga de Dor de Pernambuco. UNINASSAU. Faculdade de Medicina
 
INTRODUÇÃO. A enxaqueca é uma cefaleia primária que apresenta 
alta prevalência. O conhecimento dos fatores desencadeadores das 



13

Temas livres do 13º Congresso Brasileiro de Dor
Natal – 12 a 15/09/2017

crises é parte fundamental do tratamento. O diário da dor de cabeça 
tem papel importante na identificação desses fatores, sendo indispen-
sáveis para todos os indivíduos acometidos por enxaqueca. Inúmeros 
desencadeadores são descritos na literatura, mas o ideal é não impor 
inúmeras restrições ao paciente, e sim individualizar cada caso, com 
base nas informações obtidas no diário da dor de cabeça. 
MÉTODO. Estudo descritivo, retrospectivo, de janeiro de 2014 a 
janeiro de 2017. Foram incluídos 97 indivíduos com diagnóstico de 
enxaqueca. Foram consideradas as variáveis de idade, gênero, tempo 
de doença e desencadeadores da crise. 
RESULTADOS. Dentre os 97 pacientes, a idade média foi de 43 ±16,1 anos, 
sendo que 83 (85,5%) foram do sexo feminino e 14 (14,5%) do sexo mas-
culino. O tempo médio de doença foi de 27,1 ±15,3 anos. O principal fator 
desencadeador de crise relatado foi o estresse (n=70 -> 72% dos pacientes), 
sendo relatado como fator único por 23 pacientes (24%). Desencadeantes 
alimentares foram relatados por 41 pacientes (42%), sendo relatado como 
fator isolado por 11 pacientes (11,3%). Os principais fatores alimentares 
relatados foram jejum prolongado (n=25 -> 25,8%), ingesta de chocolate 
(n=17 -> 17,5%), ingesta de bebida alcoólica (n=16 -> 16,5%) e ingesta de 
café (n=10 -> 10,3%. Privação de sono foi relatada como desencadeante 
por 37 pacientes (38%). Entre as mulheres, 9 (11% das mulheres) relata-
ram o período menstruação como desencadeador das crises, sendo que 
2 (2,5%) apresentavam crise apenas no período menstrual. A maior parte 
dos pacientes (63%) referia dois ou mais fatores desencadeantes. 
CONCLUSÃO. O estresse é o principal fator desencadeador das crises 
de enxaqueca, seguido por fatores alimentares e privação de sono. O 
controle do estresse e dos outros fatores desencadeantes tem importan-
te papel na condução da enxaqueca, visto que a maioria dos pacientes 
apresenta múltiplos fatores desencadeadores de crises.
REFERÊNCIAS. 1 Liptor RB et al. Episodic and Chonic Migraine Headache 2015; 
55: 103-122. 2 Orr SL. Diet and nutraceutical interventions for headache manage-
ment: a review of the evidence. Cephalalgia 2015; 0: 1-22. 

População em tratamento de cefaleia no 
hospital universitário de referência no 
Maranhão: perfil epidemiológico

Izabelle SF Ramos, Renato A Heluy, Rômullo José C Ataides, 
Augusto Dimitry G Mendes, Milena V Silva, 
Magno R Rocha Júnior
Hospital Universitário – Universidade Federal do Maranhão
INTRODUÇÃO. A cefaleia é muito comum na clínica médica, haven-
do estimativas de que 90% dos homens e 95% das mulheres tenham uma 
crise de cefaleia, anualmente1. Além disso, a Organização Mundial de 
Saúde a reconhece como a sétima causa de incapacidade e responsável 
pela redução da qualidade de vida, principalmente, a migrânea2
MÉTODO. Foram entrevistados, após consentimento informado, 
por meio de questionário, pacientes do serviço de neurologia do 
Hospital Universitário HU-UFMA com diagnóstico de migrânea ou 
cefaleia tensional, de acordo com critérios diagnósticos da Sociedade 
Internacional de Cefaleia. 
RESULTADOS. Foram entrevistados 52 pacientes, com 29 (55,77%) 
acima dos 30 anos, sendo 40 (76,92%) do sexo feminino. Observa-
se também 16 pacientes (30,77%) na faixa etária de 18 a 25 anos. As 
causas foram atribuídas por 28 (53,85%) ao estresse; 17 (32,69%) ao 
período menstrual e 11 (21, 15%) à alimentação, sendo ela rica em 
carboidrato em 32 (61,54%); em fibras em 12 (23,08%), em frituras em 
17 (32.69) e 31 (59,62%) não praticam atividade física alguma, tendo 
apenas 5 (9,62%) que praticam por mais de quatro vezes por sema-
na. Na amostra não estratificada, observa-se, ainda, que 38 (73,08%) 
sofrem com cefaleia por mais de 2 anos. Não obstante, 23 (44,23%) 
demoraram mais de 1 ano para buscar atendimento médico, sendo que 
29 (55.77%) não teve a cefaleia investigada por nenhum outro médico 
além do neurologista embora 35 (67,30%) considera a dor intensa ou 

insuportável. Para alívio das dores, 14 (26,92%) fazem uso de medica-
mentos mais de 3 vezes por semana e apenas 7 (13,46%) não fazem. 
Como consequências na vida dos entrevistados, apenas 7 (13,46%) 
relataram não ter interferência em suas vidas e 29 (55,77%) buscam por 
isolamento durante as cr ises. Ademais, 19 (36,54%) têm ansiedade; 16 
(30.77%) hipertensão arterial sistêmica; 6 (11,54) depressão; 5 (9,62%) 
diabetes mellitus ou alguma cardiopatia; 2 (3,85%) já teve um acidente 
vascular encefálico. 
CONCLUSÃO. O estudo mostrou um predomínio de pacientes do 
sexo feminino, sedentários, com idade acima dos 30 anos e o estresse 
como principal etiologia segundo os entrevistados, além de praticarem 
automedicação, talvez sendo fator de risco, e demora superior a um 
ano para a procura de atendimento médico, tendo a ansiedade, hiper-
tensão arterial e depressão como patologias prevalentes nessa amostra. 
REFERÊNCIAS. 1 Azevedo AC. O médico e a migrânea: conhecimento e procedi-
mentos ao acolhimento a pacientes em um serviço de pronto-atendimento. Headache 
Medicine. 2013;4(1):5-12 2 Bezerra FN. Enxaqueca e estresse: uma revisão integrati-
va Headache Medicine. 2016;7(1):18-22.

Bloqueio de gânglio esfenopalatino em 
cefaleia por sinusite: relato de caso

Eduardo Barbosa dos Santos, Esthael Cristina Querido Avelar, 
Alexandra Tavares Raffaini Luba 
Hospital Israelita Albert Einstein 
 
INTRODUÇÃO. Cefaleia intensa e refratária é raro em sinusites 
secundárias. O bloqueio do gânglio esfenopalantino (BGE) tem sido 
usado para tratar dores de cabeça de diferentes etiologias. 
RELATO DO CASO. A.G.M., feminina, 40 anos, hipotireoidea pro-
cura emergência com piora intensa cefaleia frontal que iniciou há 20 
dias, em tratamento de sinusite. Internada para investigação e controle 
álgico. Solicitado tomografia de face e crânio, alterações compatíveis 
com sinusite, iniciado codeína 30 mg + paracetamol 500 mg, VO e 
tramadol, EV se dor. Solicitado avaliação da equipe de dor por manu-
tenção da dor intensa. A chegada do grupo referia cefaleia com EVN 
basal de 8 em 10 com picos de 10. Negava sintomas associados, sem 
alterações ao exame físico. Alterado analgesia para morfina 10 mg, VO 
de 6/6h, etoricoxibe 60 mg, VO de 12/12h e paracetamol 750 mg 6/6h 
VO, Morfina 2mg EV se dor. Evolui com diminuição do EVN basal para 
6/10 porém com uso de vários bolus de morfina venosa. No segundo 
dia associado ciclobenzaprina 5 mg de 12/12h. Com manutenção do 
quadro. No terceiro dia optado por realizar BGE com lidocaína 2% 
com a técnica não invasiva transnasal com contonoide. Melhora total 
da dor após a aplicação, com retorno 2 horas após com EVN basal de 
2. Modificado medicação para codeína 30 mg+ paracetamol 500mg, 
VO e mantido etoricoxibe, por receio da paciente de ir para casa com 
morfina. Paciente manteve controle álgico sem necessidade de morfina 
venosa até o dia seguinte e teve alta hospitalar para tratamento ambu-
latorial com as mesmas medicações. 
DISCUSSÃO. O BGE é indicado em dores crânio-faciais agudas e crô-
nicas. O bloqueio é utilizado também para analgesia pós-operatória em 
sinusectomia. Existe várias abordagem para fazer o BGE escolhemos a 
menos invasiva, por ser mais inócua e por poder executar a beira leito. 
Colocou-se a paciente em decúbito dorsal com um aplicador longo 
com u m cotonete de algodão na ponta embebido com lidocaína a 2%. 
É então inserido paralelamente ao chão do nariz até encontrar resistên-
cia, parede posterior da faringe, superior ao corneto médio, mantendo 
em cada narina por 5 minutos e depois removido. Um procedimento 
simples com baixo potencial de complicação auxiliou o controle álgico 
da paciente possibilitando sua alta hospitalar. Não foram encontrados 
relatos sobre o uso do BPE em sinusite aguda ou crônica, apesar de ne-
cessitar de estudos neste caso apresentou bom resultado como auxiliar 
na analgesia de cefaleia intensa de difícil controle secundária a sinusite.
REFERÊNCIAS. 1 Nair AS et al. Sphenopalatine ganglion block for relieving postdu-
ral puncture headache: technique and mechanism of action of block with a narrative 
review of efficacy. Korean J Pain 2017 April; Vol. 30, No. 2: 93-97. 2 Al-Qudah M. 
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Endoscopic sphenopalatine ganglion blockade efficacy in pain control after endosco-
pic sinus surgery, Internation al Forum of Allergy & Rhinology, Vol. 6, No. 3, 2016. 

Perfil dos pacientes infanto-junvenis 
atendidos no ambulatório interdisciplinar 
de cefaleia e dor orofacial do Instituto de 
Neurologia de Curitiba (INC)

Luci MF Correia, Paulo Faro Paulo, Juliana W Silva, Erika FO 
Silva, Mariana C Andrioli
Instituto de Neurologia de Curitiba 
  
INTRODUÇÃO. A cefaleia é um dos sintomas mais frequentes da 
espécie humana e na infância uma das principais queixas na clínica 
pediátrica e neuropediátrica. Dentre as cefaleias, a enxaqueca é a causa 
mais frequente na infância e adolescência e apresenta, nesta faixa etária, 
numerosas peculiaridades diagnósticas e terapêuticas¹. Estudos tem 
demonstrado a correlação bilateral de comorbidade entre enxaqueca 
com ansiedade, transtornos de humor², disfunção tempromandibular 
(DTM) e cervicalgia. 
MÉTODO. 30 pacientes entre 4 e 18 anos foram avaliados pela equipe 
de cefaleia e dor orofacial composta por neurologista, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, enfermeira e psicólogo com objetivo de 
diagnosticar o tipo de cefaleia, presença de aura, abuso de medicamento 
e as comorbidades envolvidas. O grupo foi composto por 5 pacientes 
do gênero masculino e 25 feminino. 
RESULTADOS. Dos 30 pacientes avaliados, 1 foi diagnosticado com 
cefaleia secundária a DTM e 29 com enxaqueca, sendo 13 com aura e 
17 sem. 9 apresentaram enxaqueca crônica e 2 sinais de cronificação. 9 
com abuso de medicação sendo o analgésico comum o medicamento 
mais usado. 17 foram diagnosticados com bandas tensas em cadeia 
cervical e tiveram indicação para tratamento fisioterápico. 19 foram 
indicados para acompanhamento da psicologia com objetivo de 
controlar a ansiedade ou fobia social. 20 indicados para orientação 
nutricional e mudança de habito alimentar. 21 indicados para avaliação 
de DTM e dor orofacial com alterações miofasciais ou articulares. 
CONCLUSÃO. A enxaqueca foi o diagnóstico mais frequente e as 
comorbidades como DTM, transtornos psicológicos e alterações 
cervicais tiveram grande ocorrência entre os pacientes avaliados, 
sugerindo a importância da avaliação e tratamento interdisciplinar.
REFERÊNCIAS. 1 Arruda MA et al. Cefaleia na infância e adolescência. Arq. Neu-
ro-Psiquiatr. vol.66 no.2a Junho 2008. 2 Marcante JP et al. Comorbid ade psiquiátrica 
diminui a qualidade de vida de pacientes com enxaqueca crônica. Arq Neuropsiquia-
tr 2007;65(3-B):880-884.

Relato de caso: importância da avaliação 
dos sinais de alerta (RED FLAGS) em 
pacientes com cefaleia 

Amanda V Barbosa, Ellen TS Andrade, Glaucia P Viana, 
Alexandre MN Marinho
Universidade Federal de Campina Grande 

INTRODUÇÃO. Cefaleia é uma condição comum em vários indiví-
duos. Pode ser classificada em primária ou secundária, sendo a última 
relacionada a alguma doença neurológica/ sistêmica. Abaixo é descrito 
o caso de um paciente com cefaleia e a importância da avaliação dos 
sinais de alerta para conduta apropriada. 
RELATO DO CASO. Sexo masculino, 63 anos. Relata cefaleia há 
quatro anos em região temporal, pulsátil, unilateral exclusiva à 
direita, ocorre diariamente com duração média de 6 horas, com 
piora progressiva e atualmente de forte intensidade (8/10 na escala 
visual analógica), associada à fotofobia. Nega náuseas, vômitos, 
aura e perda de peso recente. Refere não ter cefaleia antes deste 
período. Paciente com esquizofrenia e epilepsia há 40 anos (todas 
com controle terapêutico). Exame neurológico inalterado. Foi 
solicitada ressonância magnética de encéfalo, apresentada em 
consulta subsequente com achados característicos de meningio-
ma localizado em corno temporal de ventrículo lateral direito, 
apresentando áreas de reforço anômalo pelo contraste, causando 
deslocamento de parênquima adjacente. Paciente foi encaminha-
do para a neurocirurgia. 
DISCUSSÃO. O desafio é quando pensar em causas secundárias 
em pacientes com quadro clínico predominante de cefaleia. Para 
diagnóstico das cefaleias primárias, de acordo com a Classificação 
Internacional, é necessária a exclusão de outras etiologias e 
uma das formas de realizar isso clinicamente é com a avaliação 
dos red flags/sinais de alerta. No caso podemos observar alguns 
deles: surgimento após 50 anos, forte intensidade, cefaleia nova, 
doenças sistêmicas, caráter progressivo e unilateral exclusiva. A 
presença de três ou mais sinais tem forte indicação de alterações 
em neuroimagem, necessitando de investigação complementar. 
No caso foi solicitada ressonância magnética pela presença de 
outras morbidades neurológicas que poderiam ser elucidadas, 
em outras situações a tomografia pode ser primeira escolha por 
maior disponibilidade no sistema de saúde público. A localização 
intraventricular é rara entre os meningiomas, representando de 
0,5% a 2% do total e clinicamente a cefaleia é sua apresentação 
mais comum, seguida de náuseas e vômitos.
REFERÊNCIAS. 1 Headache classification committee of the international hea-
dache. Cephalalgia, 2013. 2 Cady RK. Red flags and comfort signs for ominous 
secondary headaches. Otolaryngologic Clinics of North America, v. 47, n. 2, p. 
289-299, 2014. 
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